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L23 = 
2
1

(p2 + p3)(V3 – V2) 2 p

p3 = p2 + a(V3 – V2) = 2,25 105 N/m2 0,5 p 
L23 = 2656 J 0,5 p  
 
Elmélet (2 x 5 p = 10 p) 
Kijelentés        1,5 p 
A törvény leírása       1,5 p 
Jelölések fizikai értelmezése      1 p
Mértékegységek                           1 p

hírado

Mi az oka a Föld és a Mars szilárd kérge kőzeti különbségeinek? 
 A Mars-kutatások eredményei szerint a Mars is, akárcsak a Föld, fiatal korában me-

leg, nedves bolygó volt, melyet sűrű, szén-dioxidban gazdag gázburok vett körül. Míg a 
Föld esetén a szén-dioxid nagy része feloldódott az óceánok vizében, majd karbonátos 
kőzetek formájában lerakódott (mészkő, dolomit stb.), a Marson nem találhatók karbo-
nátok, az uralkodó kőzetek inkább a szulfátok. Az űrkutatók Mars-járóinak leszállóhe-
lyein a bolygó mindkét oldalán szulfátokat találtak. A Mars kezdeti életszakaszában az 
erős vulkáni működések eredményeként sok kén, kénhidrogén került a légkörbe, ami 
részben kénsavvá alakult. Ez az esetleges karbonátokat bontotta, s a szén-dioxid elillant 
a légköréből. A vulkáni tevékenység megszűnésekor már nem volt elégséges szén-dioxid 
a légkörben, a bolygófelszín hideg, száraz lett (az óceánok vize jéggé fagyott), nem volt 
már feltétele a karbonát képződésnek. 

A nano-technológia újabb eredményei a biológiai nyomjelzésben  
Az átmérője két nanométernél kisebb annak a biológiai nyomjelzőnek, amely a vér-

áramban akadálytalanul közlekedhet, a szövetekbe könnyen átvándorol, s ugyanakkor flu-
oreszcens tulajdonsággal rendelkezik. Ez lehetővé teszi viselkedésének távolról való köve-
tését. Az egész nyomjelző egy anyagi pontnak tekinthető, a kvantummechanika törvényei 
szerint működik. Kémiai felépítése szerint belső magja  indium-arsenid, amit kívülről cink-
szelenid héj óv, az elektronok mozgását korlátozza. Ennek következtében képes nagy in-
tenzitású, a látható fénynél nagyobb hullámhosszú (800-840nm), infravörös fényt kibocsá-
tani. Ezek a test szövetein képesek áthatolni, de nem roncsolják azokat.   
 

Számítástechnikai hírek 
A termékei biztonságával kapcsolatos korábbi botrányokból okulva a Microsoft új 

megközelítéssel próbálkozik. A világ legjobb számítógépes szakértőit bízza meg azzal, 
hogy próbáljanak réseket találni a Windows-sorozat legújabb tagján. A Microsoft há-
romezer biztonsági szakértő számára tette hozzáférhetővé a Vista tesztváltozatát. A 
szoftvercég ismertette az operációs rendszer védelmének erősítésére tett lépéseit. A re-



2006-2007/6 41 

mények szerint így megvédhetik a támadásoktól a felhasználó bizalmas adatait, köztük 
például a hitelkártyaszámát. A hackerek feladata az lesz, hogy ezt megpróbálják cáfolni. 
„Látniuk és érezniük kell a működését. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk a mun-
kánkat” – jelentette ki a Black Hat számítástechnikai biztonsági konferencián tartott be-
szédében Andrew Cushman, a Microsoft biztonsági részlegének vezetője. 

 

Mindenki mást vár el egy operációs rendszertől és nehéz megfelelni az egyedi igé-
nyeknek, a Microsoft azonban most megpróbál mindenkinek olyan rendszert adni, ami-
lyenre szüksége van. A Windows Vistából hat alapváltozat lesz, ami elsőre kicsit soknak 
tűnik, de talán nem lesz nehéz kiválasztani a megfelelőt. A Home Basic azoknak az ott-
honi felhasználóknak készült, akik a biztonságos internetezésen és szövegszerkesztésen 
kívül nem akarnak mást, a Home Premium azonban tartalmazza az új Aero interfészt is, 
és ezzel a rendszerrel a számítógépek összeköthetők az Xbox 360 játékkonzollal is. Ki-
sebb cégeknek a Vista Business ajánlott, mennyiségi licencet vásárló vállalatok azonban 
jobban járnak, ha a felső kategóriás Vista Enterprise változatot telepítik fel a számítógé-
peikre. Fejlődő országokban kapható lesz egy nagyon lebutított változat is, szakértők-
nek meg a legtöbb extrát tartalmazó Ultimate lesz az ultimate választás. Természetesen 
az Európai Unióban a médialejátszó nélküli változat is kapható lesz.  

 

Az internetes tévé nem kiszorítani akarja a hagyományos televíziózást, hanem alter-
natívát kínál helyette. Adása akkor kezdődik és akkor fejeződik be, amikor mi akarjuk, 
és a műsort is mi magunk állítjuk össze. Egyre többen vevők erre az új tévézési formára. 
Megszokhattuk már, hogy a világhálón szinte naponta történik valami világrengető.
Most épp a televíziózás forradalmasítása folyik, ha nem is gőzerővel, de elég jó tempó-
ban ahhoz, hogy akinek szeme van a látáshoz és füle a halláshoz, érzékelje: nagy dolgok 
vannak készülőben. A médiumot, amely rövid időn belül megváltoztathatja milliók té-
vézési szokásait, úgy hívják: webtévé. Vigyázat, nem arról a Microsoft által is melegen 
pártfogolt, de egyelőre kevés vitalitást mutató szórakoztatóelektronikai eszközről van 
szó, amely a tévé és az internet lehetőségeit kombinálja. És nem is azokról az internetes 
tévécsatornákról, amelyek saját anyatévéjük műsorait továbbítják folyamatosan a moni-
torunkra. Pontosabban ezek is beletartoznak a webtévé fogalmába, de ezek csak csírák, 
kezdemények. A webtévé ígérete több annál, hogy ezentúl nem kell felállnunk a számí-
tógépünk elől, és átballagni a nappaliba, ha kedvenc sorozatunk kezdődik valamelyik 
csatornán. A forradalom nem arról szól, hogy máshol, hanem máshogy nézzük a tévét.  

 

A Thecus rövidke, kétéves fennállás alatt közepes méretű adattároló rendszerekkel 
vívott ki magának elismerést. A 2-5 merevlemezes, RAID-es tömbök azért lettek ked-
veltek, mert a gyártó nemcsak a funkcióra, hanem a formára is odafigyelt. A nagy táro-
lók után egy kisebbel is megpróbálkozott a Thecus. A YES nano egyetlen merevlemezt 
fogad, az is csak 2,5 hüvelykes. A dobozból előbújó készlet igényességről árulkodik. A 
szép, fekete tároló mellett tápot és jó minőségű tokot is találtunk. A kis táp nagyon egy-
szerű és ügyes jószág. AA-s ceruzaelemeket kell csupán beletenni, és máris használható. 
Vajon minek egy 2,5 hüvelykes adattárolóhoz külső táp, ha egy-két USB csatlakozóról is 
elegendő áramot kaphat? A YES nano nem csak mezei merevlemeztok, hanem az USB 
On-the-Go technológiával USB-s adattárak lementésére is képes. Archiválhatjuk vele 
pendrive-unk vagy fényképezőgépünk tartalmát is, ilyenkor lehet hasznos a kis áramfor-
rás. A biztonság kedvéért mellékeltek egy USB-re köthető tápkábelt is. Ez akkor jöhet 
jól, ha gép közelében vagyunk ugyan, de az adatátvitelért felelős USB port nem képes 
elég árammal ellátni a merevlemezt. 

 


